
االربعاء،  طعمة،  عمار  النائب  الف�ضيلة  كتلة  رئي�س  �ضدد 
على اأهمية احلاجة لبلورة م�رشوع وطني تت�ضافر جهود 
القوى الوطنية الجنازه يتكفل برت�ضيخ اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 
وانهاء بيئة ال�رشاع والنزاع ب�ضكل جذري، داعيا اإىل دعم 
وتطوير املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واالمنية بقيادة وقرار موحد.

بع�س  اإجمال  “ميكن   ، �ضحفي  بيان  يف  طعمة  وذك��ر 
مرتكزات هذا امل�رشوع مبجموعة خطوات واهداف، اولها 
وغاية  وطنيا  ثابتا  و�ضعبا  ار�ضا  العراق  وح��دة  تاأكيد 
لرت�ضينه  اخلطوات  وتت�ضافر  املواقف  تتوحد  م�ضرتكة 
تهدد  التي  وال��ق��رارات  اخلطابات  وم��غ��ادرة  و�ضيانته 
واملواعيد  بال�ضقوف  احلازم  وااللتزام  الوطنية،  الوحدة 
حفاظا  والعامة  املحلية  االنتخابات  الجراء  الد�ضتورية 
لل�ضلطة و�رشعية  ال�ضلمي  بالتداول  الد�ضتوري  املبداأ  على 
املوؤ�ض�ضات املنبثقة عنها”. واأ�ضاف طعمة، اأن من �ضمن 
ومقدمات  م�ضتلزمات  با�ضتكمال  اال���رشاع  هو  اخلطوات 
با�ضتقاللية  تتمتع  لالنتخابات  م�ضتقلة  ت�ضكيل مفو�ضية 
تكوينها  مراحل  ال�ضيا�ضية عن  التاأثريات  وابعاد  حقيقية 
ت�رشيع  �رشورة  على  م�ضدداً  قراراتها،  اتخاذ  و�ضياقات 
للتناف�س  متكافئة  فر�ضًا  يوفر  عادل  انتخابات  قانون 
ويحفظ ا�ضوات الناخبني وينتج متثيال واقعيا خلياراتهم 
يتالفى اخللل املالزم لقوانني االنتخابات ال�ضابقة. ودعا 
بقيادة  واالمنية  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  وتطوير  دعم   ، اىل 
وقرار موحد وحت�رش بها م�ضوؤولية ادارة االمن ومكافحة 
االرهاب واجلرمية املنظمة من دون ال�ضماح بربوز ارادات 
او م�ضادر قرار تتقاطع مع املوؤ�ض�ضة الر�ضمية او ت�ضعف 

هيبتها او دورها الوطني.

لقانون  الوحيد  املعرقل  ان  االئتالف  اكد  حيث 
يف  فقراته  بع�س  على  االختالف  هو  العام  العفو 

�ضيغته التي و�ضلت من احلكومة .
يف  احل��ي��دري  رزاق  االئ��ت��الف  عن  النائب  وق��ال 
الت�ضويت  ” �ضيتم  نيوز” انه  ل�”اجلورنال  حديث 
الربملان يف حال مت  العام يف  العفو  قانون  على 

االتفاق على نقاطه اخلالفية .
باجتاه  الربملان  يف  العام  “اجلو  ان  اىل  وا�ضار 
الت�ضويت على التعديالت يف قانون العفو العام ، 
على  الت�ضويت  ف�ضيتم  تغريات  اأي  حت�ضل  مل  وان 

القانون يف جل�ضة االأ�ضبوع املقبل .
حممد  �ضاجدة  ال��ق��وى  حتالف  ع��ن  النائبة  ام��ا 
املوا�ضيع  �ضمن  من  كان  القانون  ان   ، فتو�ضح 
ومن  املا�ضي  اال�ضبوع  اجلل�ضات   يف  املطروحة 
اجل  من  مناق�ضات  هناك  تكون  ان  جدا  الطبيعي 
العراقي  ال�ضعب  ينا�ضب  ب�ضكل  وجعله  تعديله 
العطلة  بدء  ن�ضعى قبل  بكل مكوناته، مبينة نحن 
اخلالفات  جميع  ح��ل  اىل  للتو�ضل  الت�رشيعية 

والت�ضويت عليه باأ�رشع وقت.
تتعلق  ال��ق��ان��ون  على  اخل���الف  ن��ق��اط  اب���رز  ان 
بامل�ضمولني بالعفو العام، املعتقلني بتهمة املادة  
4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق واملحاكمة، الن 
ومقرتح   ، مركزية  جلنة  بتكليف  مقرتحا  هناك 
كال  والتحقيق  املحاكمة  اع��ادة  تكون  بان  اخر 
خالف  اىل  ا�ضافة  اال�ضتئنافية"،  منطقته  بح�ضب 
يتعلق بامكانية ا�ضتثناء امل�ضمولني بقوانني العفو 

ال�ضابقة من عدمه. 
ومت االتفاق بح�ضب اللجنة القانونية النيابية ، يف 
م�ضودة القانون التي �ضتطرح على الربملان لغر�س 
جلان  خالل  من  املحاكمة  اعادة  على  الت�ضويت 
دعوى  حتريك  حال  يف  امل�ضتوى،  عالية  ق�ضائية 
من قبل املتهمني باملخرب ال�رشي اأو املعرتفني عن 

طريق االكراه. 
من  ك��ب��رياً  ع���دداً  �ضي�ضمل  ال��ق��ان��ون   ، ان  كما   
بالقتل  املدانون  بينهم  واملوقوفني  املحكومني 
العمد اذا كان هناك تنازل و�ضلح من ذوي املجني 

عليه" وال ي�ضمل املدانني وفق املادة 4/ ارهاب 
للدولة  اأو  اي�ضا املدينني الأ�ضخا�س  العفو  وي�ضمل 
واحدة  دفعة  دين  من  بذمتهم  ما  ت�ضديد  ب�رشط 

اأوعلى اأق�ضاط 
قانون العفو يت�ضمن عدة ا�ضتثناءات منها متعاطو 

وكذلك  عليها  اإدمانهم  ع��دم  �رشيطة  امل��خ��درات 
املزورون لغر�س احل�ضول على وظيفة بعد اإعادة 
جميع املتعلقات املالية وغري املالية اإىل الدولة.  

كما ان العفو العام �ضمل اأي�ضًا املتهمني ب�"املخرب 
اأو  بالدولة  اأ���رشار  اإحل��اق  عدم  �رشيطة  ال�رشي" 

ت�ضببهم بفقدان �ضخ�س.
وكذلك املتهم باخلطف يف حال عدم ت�ضببه بفقدان 

اأو ج�ضدي به  اأو اإحلاق اأي �رشر مادي  املخطوف 
اإىل  العراقيني  من  جنح  ملن  الفر�ضة  اإتاحة  بغية 
الت�ضامح  روح  واإ�ضاعة  اجلرائم  بع�س  ارتكاب 
عنه  بالعفو  ال�ضوي  الطريق  عن  زل  من  واإ�ضالح 

بح�ضب ماجاء يف اال�ضباب املوجبة للقانون.
ب��ات ���رشورة  اق���راره  ان  ي��رون  القانون  م��وؤي��دو 
من  كبرية  اعداد  لوجود  امل�ضاحلة  باجتاه  ملحة 

يتخوف  اخ��ر  جانب  من  ال�ضجون  يف  املعتقلني 
داع�س  تنظيم  من  عنا�رش  ا�ضتفادة  من   البع�س 
من ثغرات يف القانون ويرى قانونيون ان م�رشوع 
اجلنائي  القانون  فل�ضفة  مع  يتنا�ضب  ال  القانون 
حالة  يف  والقتل  ال�رشقات  �ضي�ضمل  اأنه  وخا�ضة 
وي�ضتثني  االختال�س  �ضي�ضمل  ان��ه  كما  التنازل 
الذين  املتهمني  العديد من  ان هنالك  الر�ضوة كما 

حتى  ق�ضاياهم  حت�ضم  ومل  التحقيق  طور  يف  هم 
االن.  

النيابية٬ يف  القانونية  اللجنة  من جانبها ك�ضفت 
احلكومة  قدمته  الذي  التعديل  ان  عن  �ضابق  وقت 
ب�ضاأن قانون العفو العام يت�ضمن اعتقال من افرج 
عنهم يف بداية تطبيق القانون من جديد٬ عادة ان 
هذا االمر خمالفة د�ضتورية٬ يف حني دعت اللجنة 

النواب اىل رف�س تعديل القانون من حيث املبداأ.
انه  �ضعيد٬  زان��ه  القانونية  اللجنة  ع�ضو  وق��ال 
العام٬  العفو  قانون  لتعديل  االوىل  القراءة  "متت 
حيث  من  عليه  اللجنة  اع�ضاء  من   3 واعرت�س 
التعديل  الن  هو  للتعديل  رف�ضنا  و�ضبب  املبداأ٬ 
يربك عمل اللجان واملحاكم الق�ضائية وهي ا�ضال 
�ضوى  ي�ضتفد  مل  االن  حتى  النه  ادائها  يف  بطيئة 
عدد قليل من امل�ضمولني بهذا القانون الذي م�ضى 

على ت�رشيعه اأكرث 4 ا�ضهر".
واأ�ضاف٬ ان هناك الكثري من العوائل التي قامت 
بالف�ضل الع�ضائري وباعت امالكها لال�ضتفادة من 
امل�ضمولني  بع�س  �ضيلغي  التعديل  لكن  القانون٬ 
من  كثريين  مواطنني  ت�رشر  يعني  ما  بالقانون 
القانون  تطبيق  اىل  يدعو  التعديل  ان  مبينا  ذلك٬ 
باأثر رجعي من تاريخ 25 اب املا�ضي وهو تاأريخ 
هناك  ان  يعني  ما  ال��ع��ام٬  العفو  قانون  تنفيذ 
عليهم  القب�س  و�ضيلقى  بالعفو  خرجوا  ا�ضخا�ضًا 
على  ين�س  ال��ذي  للد�ضتور٬  خمالف  وهو  جم��ددا 
ان االثر الرجعي للقوانني ي�رشي يف حالة واحدة 
لكنه  للمتهم٬  اال�ضلح  هو  ك��ان  اذا  هي  مقبولة 

بالتعديل لي�س يف �ضالح املتهم.
من  القانون  اإفراغ  تريد  احلكومة   ، ان  اىل  واأ�ضار 
ان  بعد  النواب  ملجل�س  كبري  اجناز  وهو  حمتواه 
ف�ضلت احلكومة يف حتقيق االمن وحماية العا�ضمة 
وتتهمه  ال��ربمل��ان  على  باللوم  تلقي  ان  وتريد 
بت�رشيع قانون العفو ب�ضكل يوؤدي اىل االفراج عن 

املجرمني وهو خطاأ �ضامل.
املواطنني عن  ت�ضلنا من  ، معلومات  ان  واأو�ضح 
لعوائل  وا�ضتغالل  وابتزاز  ف�ضاد  عمليات  وجود 
العام  العفو  بقانون  امل�ضمولني  املتهمني  وذوي 
لتم�ضية  االداري���ة  واالج����راءات  ال��روت��ني  ب�ضبب 
حال  ويف  القانون٬  من  امل�ضتفيدين  معامالت 
داعيا  واالرب���اك٬  الف�ضاد  حجم  �ضيزيد  التعديل 
اع�ضاء الربملان اىل الت�ضويت بالرف�س من حيث 
الت�ضويت  الربملان  ارجاأ  وقد  التعديل  على  املبداأ 

على القانون خالل اجلل�ضات الربملانية املقبلة.
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بغداد_متابعة

)الجورنال( تنفرد بنشر شروط الصدر للموافقة على المشاركة في االنتخابات المقبلة 

الحكيم يدعو إقليم كردستان وبقية المحافظات 
إلى االلتزام بسلطة الحكومة االتحادية

الحشد يستعد لفتح محاور جديدة غرب الموصل

العبادي: سندفع باتجاه إجراء االنتخابات 
في موعدها بال تأخير

بغداد_متابعة : �ضدد التحالف الوطني على ان يتم بحث �ضووؤن العراق يف العا�ضمة بغداد 
ولي�س يف دول خارجية. ودعا رئي�س التحالف ،عمار احلكيم، يف كلمة له خالل موؤمتر 
واإقليم كرد�ضتان  “حمافظة كركوك   ، للرتكمان عقد يف بغداد، برعاية االمم املتحدة، 
وبقية املحافظات العراقية اىل االلتزام ب�ضلطة احلكومة االحتادية يف العا�ضمة بغداد 
وقبول رعايتها”. وا�ضاف، ان“االنت�ضار على االإرهاب ياتي من خالل امتالك م�رشوع 

موحد متمثل بالت�ضوية الوطنية والتعاي�س ال�ضلمي “.
 وحذر احلكيم مما �ضماه اآفات الن�رش على داع�س ومنها “الغرور وال�ضعور بغلبة بع�س 
الن�رش  يحملها  التي  وال�ضلبيات  الهواج�س  من  الكثري  اىل  اإ�ضافة  بع�س،  على  اجلهات 
ان تكون احلكومة االحتادية  “يجب  انه  وا�ضار اىل  ان نتجاوزها قبل حتقيقه”.  يجب 
راعية جلميع العراق ، وعلى كركوك واإقليم كورد�ضتان ان يراعيا هذه احلقيقة وكذلك 

مناطق الو�ضط واجلنوب”.

بغداد_اجلورنال نيوز : اعلن احل�ضد ال�ضعبي ا�ضتمرار عمليات حممد ر�ضول اهلل الثانية 
لليوم ال�ضاد�س على التوايل ، موؤكدا فتح حماور جديدة يف ق�ضاء القريوان “.

“اجلورنال نيوز ،ان” العمليات  ل�  ، قا�ضم اخلاقاين  ال�ضعبي  القيادي يف احل�ضد  وقال 
عن  كم   465 املو�ضل  مدينة  )غرب  القريوان  ناحية  حترير  يف  م�ضتمرة  الع�ضكرية 
العا�ضمة بغداد( واملناطق املتاخمة لها ، الفتا النظر اىل ان “قيادات احل�ضد ال�ضعبي 
اليوم  الرابع  يفتتح املحور  ان  املوؤمل  العدو ومن  كثفت من فتح حماور جديدة على 

ال�ضتعادة الق�ضاء من تنظيم داع�س االرهابي “.
وا�ضاف ان ، احل�ضد ال�ضعبي متكن من قطع طريق االمداد لداع�س من �ضوريا والعراق 
عليه  ال�ضيطرة  املقبلة  القلية  ال�ضاعات  يف  و�ضيتم   ، والبعاج  القريوان  بق�ضاء  الرابط 
والذي   ، القريوان  وناحية  �ضوريا  بني  لداع�س  رئي�ضيًا  امداد  طريق  لكونه   ، بالكامل 

تتمركز فيه ع�ضابات داع�س ل�ضن هجمات على القوات االمنية  .

بغداد_متابعة : اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، اأم�س االأربعاء، اأن االنتخابات املقبلة 
عبا�س  النائب  عنه  نيابة  األقاها  كلمة  يف  العبادي  وقال  املقرر.  موعدها  يف  �ضتجرى 
البياتي يف موؤمتر الرتكمان العام، ان "الن�رش قريب يف نينوى وما هي اإال اأيام ويقطع 
راأ�س االأفعى". وا�ضاف،ان الرتكمان قومية اأ�ضا�ضية يف العراق واملعادلة ال�ضيا�ضية تبقى 
اإجراء  ���رشورة  اىل  النظر  لفت  حني  يف  املكونات،  لكل  عادل  متثيل  دون  من  م�ضلولة 
نادرة  ب�ضجاعة  ت�ضدوا  الرتكمان  وتابع،ان  تاأخري.  دون  من  موعدها  يف  االنتخابات 
بقية  اىل جانب  ثالثة  ولي�ضت  اأ�ضا�ضية  قومية  الرتكمان  اأن  على  م�ضددا  الع�رش،  خلوارج 

قوميات ومكونات هذا ال�ضعب وهم اأبناء اأ�ضالء لهذا الوطن.
 وا�ضار اىل انه ، ال ميكن للعراق اأن يحيا من دون قومية من قومياته اأو طائفة من طوائفه، 
والعراق من دون وجود الرتكمان لي�س عراقا، وال ميكن الأية جهة اأو قومية اأن تلغي قومية 
اأن نتفق على العي�س امل�ضرتك يف جميع  اأر�ضها ويجب  اأو  اأو ت�ضطب على هويتها  اأخرى 
املحافظات ال�ضيما يف كركوك. وبني اأن ، احلر�س على اإجراء االنتخابات يف موعدها يعد 
اإجراء  لل�ضلطة، و�ضندفع اىل  ال�ضلمي  التم�ضك بالدميقراطية والتداول  ر�ضالة وا�ضحة على 

االنتخابات يف موعدها بال تاأخري.

في حال لم تحصل أي تغيرات سياسية... هل سيحسم قانون العفو في األسبوع المقبل؟

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد مماطالت الربملان 
باقرار قانون العفو العام 

واعرتا�س رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي موؤكدا اأنه 
�ساهم يف بع�س جوانبه 

بارتفاع ن�سبة جرائم 
اخلطف جاء تاأكيد ائتالف 

دولة القانون باأن ح�سم 
قانون العفو �سيكون يف 

اال�سبوع املقبل.

بغداد_فاطمة عدنان

وك�ض��ف النجفي عن ان “الكت��ل ال�ضيا�ضية طلبت من 
املرجعية الدينية يف النجف التدخل لتقريب وجهات 
النظر بني الفرقاء ال�ضيا�ضيني اال ان املرجعية متتنع 
عن التدخ��ل يف املعرتك ال�ضيا�ضي يف الوقت احلايل 
واذا اقت�ض��ت احلاج��ة لذل��ك �ضتتدخل ول��كل حادث 

حدي��ث” .
اىل ذلك اكد النائب عن دولة القانون موفق الربيعي 
، ان " رئي���س الوزراء حيدر العب��ادي غري قادر على 
اخل��روج بقائم��ة منف��ردة يف االنتخاب��ات املقبل��ة 
لكون ا�ضمه يف مفو�ضية االنتخابات �ضمن اال�ضماء 

املوؤ�ض�ضة لكتلة الدعوة الربملانية ".
وقال الربيعي ل� "اجلورنال ان" دولة القانون تعي�س 

تقارب��ًا غري م�ضبوق مع كتلة املواطن التي يتزعمها 
رئي���س التحالف الوطن��ي عمار احليك��م ا�ضافة اىل 

كتلة بدر لكونها من �ضمن التحالف الوطني ".
وا�ض��ار اىل ان " دول��ة القان��ون ال تخ�ض��ى  خ��روج  
رئي�س الوزراء حيدر العبادي منفردا يف االنتخابات 
وال توجد له نية بخو���س االنتخابات خارج عباءة 
دول��ة القانون ".وع��ن التيار ال�ض��دري وتقاربه مع 
دول��ة القان��ون او�ضح الربيع��ي ان" دول��ة القانون 
تتق��ارب م��ع التحال��ف الوطن��ي وان التي��ار ال�ضدر 
خ��ارج التحال��ف الوطن��ي يف الوق��ت الراه��ن وان 
احلدي��ث ع��ن التق��ارب م��ع الكت��ل االخ��رى �ضاب��ق 

الأوانه".
وكان��ت و�ضائ��ل اعالم حملي��ة وعربي��ة حتدثت عن  
اتفاق اأبرم بني رئي�س الوزراء حيدر العبادي وزعيم 

التي��ار ال�ضدري مقت��دى ال�ضدر، �ض��د زعيم ائتالف 
دول��ة القانون نوري املالك��ي وان "االتفاق املربم، 
يه��دف اإىل و�ض��ع برنام��ج عمل �ضيا�ض��ي متناق�س 
يف العل��ن، ولكن��ه توافقي يف ال���رش، يقود يف نهاية 
املط��اف اإىل حتال��ف انتخاب��ي، عم��اده االأ�ضا�ض��ي 
االإطاح��ة مب�رشوع رئي�س كتل��ة دولة القانون نوري 

املالكي".
م��ن جانب اخر اكد النائب عن ائتالف دولة القانون 
حي��در امل��وىل، ان موق��ف دول��ة القان��ون وا�ض��ح 
و�رشي��ح وال يختلف ع��ن موقف التحال��ف الوطني 
ِب�ض��ان االنتخاب��ات ومفو�ضية االنتخاب��ات، م�ضريا 
اىل ان اال���رشاع بت�رشيع قان��ون لالنتخابات وعدم 
التمدي��د للمفو�ضي��ة احلالي��ة واح��رتام التوقيت��ات 
الد�ضتوري��ة لالنتخابات واختي��ار مفو�ضية جديدة 

ه��ي اخلي��ار الوحي��د لدول��ة القانون. وق��ال املوىل 
يف ت�رشي��ح �ضح��ايف ان "موقف دول��ة القانون ال 
يختل��ف عن موق��ف التحال��ف الوطن��ي يف رف�ضنا 
التمدي��د للمفو�ضي��ة امل�ضتقلة لالنتخاب��ات وتاأكيد 
الج��راء  الد�ضتوري��ة  التوقيت��ات  اح��رتام  ���رشورة 
االنتخابات يف وقتها واال���رشاع با�ضتكمال قانون 
االنتخاب��ات واختي��ار مفو�ضي��ة جدي��دة بغية عدم 

ادخال البلد يف فراغ د�ضتوري او فو�ضى".
وا�ضاف امل��وىل، ان "الت�ضويت على اقالة مفو�ضية 
االنتخاب��ات م��ن عدم��ه هو ق��رار يع��ود اىل اع�ضاء 
جمل�س الن��واب بح�ضب قناعاته��م وروؤيتهم"، مبينا 
ان "الق�ضي��ة املهمة لدينا هي م��لء الفراغ مع قرب 
االنتخابات �ضواء اقيلت املفو�ضية ام مل تتم اقالتها 

والتي مل يتبق من عمرها اال ا�ضهر قليلة".
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